
 
 

  

 

จุดเดนของรายการทองเที่ยวรัสเซียของเรา 
1. เราใชสายการบินแอรแอสตานา สายการบินประจําชาติประเทศคาซัคสถาน 

สายการบินท่ีดีท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพ้ืนอินเดีย จากการจัด

อันดับของสกายแทร็ก 5ปซอน 2012/13/14/15/16 และลาสุดเพ่ิงควา

รางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST 

AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจําป 



 
 

  

2016 มาครอง  

2.  เราใชรร.4ดาวในทุกเมือง เนื่องจากระดับคุณภาพของรร.ในแตละประเทศไมเทากัน และการจัดอันดับดาวหรือระดับ

คุณภาพ รร.ไทยดีกวา ฉะนั้นเราจึงตัดสินใจไมคากําไรเกินควรดวการใชรร.4ดาวในทุกเมือง เพ่ือใหคุมกับเงินและเวลาท่ีทาน

ตองเสียไป 

3.   อาหาร, เราพิถีพิถัน คัดสรรเลือกในทุกเมนู เชนเมนูจีน ในรานจีน สวนใหญรานอาหารจีนในรัสเซียจะเปนอาหารจีนท่ีทําจาก

ชาวจีนทางเหนือซ่ึงรสชาติจะคอนขางจืดและมัน แมสีสันจะนารัปปะทานแตไมไดเรื่องฉะน้ันในทุกเมนูท่ีทัวรรัสเซียเลือกสรร 

จึงเปนเมนูท่ีทานมั่นใจไดวาถูกปากคนไทยมากท่ีสุดจากประสบการกวาสิบสิบป แมกระท่ังรานอาหารทุกรานทําเลก็จะตอง

อยูในเสนทางทองเท่ียวไมไกลกันมากนัก เพ่ือจะไดไมเสียเวลาในการทองเทีย่ว อาหารรัสเซีย 

 เราพยายามคัดสรร อาหารท่ีใกลเคียง คนไทยทานได และมีการตอบรับดีจากลูกทัวรคนไทย ไมใชเนนถูกเปนหลักทานและ

ทานไมไดเลย 

 

07.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ประเทศ ชั้น 4  

เคานเตอร  U14 – U16 ประตู 9 โดยสายการบิน AIR ASTANA พบกับเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ใหการ

ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (LED)   โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินท่ี KC 932 

 (16.30 น. แวะเปล่ียนเคร่ืองท่ีสนามบิน ASTANA)  

18.15 น. ออกเดินทางสู เมืองเซนตปเตอรสเบิรก (LED)    โดยเท่ียวบินท่ี KC135 

20.40 น. เดินทางถึง สนามบิน Pulkovskoe, St Petersburg (LED)   

หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระ 

   นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา  

 

เชา  รับประทานอาหารเชาท่ีหองอาหารของโรงแรม 

นําทานเขาชม พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ PETERHOF มีอีกช่ือหน่ึงเรียกวา PETRODVORETSหรือเป

โตรควาเรสต  ตั้งอยูแทบชานเมืองของ เปนพระราชวังที่สวยงามไมเหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปเตอรมหาราช 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - เซนตปเตอรสเบิรก 

วันที่สอง เซนตปเตอรสเบิรก - พระราชวังฤดูรอนปเตอรฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว  HERMITAGE  
                   MUSEUM –โบสถหยดเลือด - มหาวิหารเซนตไอแซค  (B/L/D)     



 
 

  

ปเตอรฮอฟเปนพระราชวังท่ีถูกนิรมิตโดยศิลปนเอกในสมัยนั้น ท่ีชื่อวาฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี และเลอ บรอง ท้ัง

สองทําคนละสวนในพระราชวังนี้โดยตัวภายในพระราชวังนั้นเปนหนาท่ีหลักของราสเทรลล่ีท่ีออกแบบความงาม

ในสไตลผสมเรอเนสซองส "บารอค"และคลาสสิก พระเจาปเตอร หมายม่ันปนมือกับพระราชวังน้ีมาก วาง

โครงสรางงานไปยาวถึง 10 ป ราสเทรลล่ีบรรจงสรางพระราชวังอยางปราณีตเนนการตกแตงภายใน เลือกใชโคม

ไฟระยา งานไมแกะสลักและภาพวาดสีนํ้ามันเปนหลัก และภายนอกพระราชวังก็ยังมีสวนนํ้าพุอันตระการตาและ

สวนพฤกษานานาพันธุ อิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเก็บภาพเปนท่ีระลึก   (ในกรณี พระราช Peterhof ปด 

ทางทัวรจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาสู พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของท้ังประเทศ

รัสเซียและไทย เน่ืองจากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 พระองคไดเสด็จ

มาประทับที่น่ีขณะเปนพระราชอาคันตุกะของพระเจาซารในคราวเสด็จประพาสยุโรปใน ค.ศ. 1897 หรือ พ.ศ.

2440 พิพิธภัณฑแหงนี้ถือเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีใหญและเกาแกท่ีสุดในโลก มีหองมากถึง 1,050 หองมากถึง 3 

ลานชิ้น ซึ่งสวนใหญจะเปนภาพเขียน เม่ือเขาไปภายในจะตองเอาเป เส้ือหนาว กระเปากลองถายรูป สัมภาระ

ใหญๆ ฝากไวยังเจาหนาท่ี (ในกรณี พระราชวัง Hermitage ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานท่ีทองเที่ยวอ่ืน

ทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

นําทานชม The Cathedral of the Resurrection เรียกเลนๆวา โบสถหยดเลือด SAVIOR ON BLOOD 

CATHEDRAL ในป 1881หลังเหตุโศกนาฎกรรมท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรท่ีสอง ถูกวางระเบิดปลิดชีพโดย

ผูกอการราย บุตรชายในฐานะกษัตริยพระองคตอไปจึงสรางโบสถน้ีขึ้นเปนอนุสรณ เปนโบสถอันงดงามท่ีอยูขาง

คลอง Griboyedov โดยสรางข้ึนตามบัญชาของ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3” เพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา

คือ “พระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 2” ซึ่งถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณท่ีสรางโบสถน้ีข้ึนยอดของโบสถมีความ

สูง 81 ม. ตามป ค.ศ.1881 ท่ีส้ินพระชนม ภายในสามารถจุคนไดถึง 1,600 คน และใชเวลาสรางยาวนานกวา 24 

ป ภายในการตกแตงดวยงาน “โมเสก”  ท่ีมีความละเอียด ประณีต งดงาม โดยใชหินออนหลากสี ประดับ

ประดาดานใน คงลักษณะศิลปะรัสเซียในยุคศตวรรษท่ี17 แบบโบสถทรงหัวหอม   

นําทานชมภายในมหาวิหารเซนตไอแซค (SAINT ISAAC’S CATHEDRAL) สรางในปค.ศ. 1712 โดยมี

โดมทองเปนเอกลักษณ ในอดีตวิหารเซนตไอแซคเปนเพียงโบสถไมธรรมดา ซึ่งตอมาไดรับการปรับปรุงเปนโบสถ

หิน และถูกสรางใหมอยางงดงามในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 1 ท่ีปรารถนาจะใหวิหารแหงนี้เปนวิหารท่ีมี

ความย่ิงใหญท่ีสุดของโลก พระองคจึงทุมเทท้ังกําลังคน และกําลังทรัพยอยางมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช

ทองคําแผนปดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาดวยหินออน, และมาลาไคทหลากสี ซ่ึงใชเวลา



 
 

  

กอสรางยาวนานถึง 40 ป (ในกรณี วิหาร St.Isaac's ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนทดแทน 

กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก AZUMUT HOTEL @ST.PETERBURED หรือเทียบเทา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมปอมปเตอร แอนด ปอลด (Peter And Paul) เปนสิ่งกอสรางแรกสุดของเมือง  

St Petersburg สรางในปค.ศ 1703 เปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะแบบบารอกเพ่ือใชเปน

ปอมปราการในการปองกันขาศึกรุกราน ตั้งอยูบน เกาะวาซิลเยฟสก้ี (Vasilievsky Island) ลักษณะเปนรูปทรง

หกเหลี่ยม กําแพงเปนหินกออิฐ สวนวิหารปเตอร แอนด ปอลด (Peter-and-Paul-Fortress) เริ่มสรางข้ึนเมื่อ

ปค.ศ 1712 ดวยการ ออกแบบของ DomennicaTrezzini สรางเสร็จในวันท่ี 29 มิถุนายน ค.ศ 1733 ตั้งช่ือวิหาร

แหงนี้เพ่ือเปนเกียรติ์แดนักบุญปเตอร และนักบุญปอลดเพื่อเปนการเผยแพรศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 

122.5 เมตร ในอดีตเปนสิ่ง กอสรางท่ีสูงท่ีสุดของเมืองและหามสรางสิ่งกอสรางใดสูงกวา ภายในทําการตกแตง

ดวยศิลปะบารอกซ่ึงนับวาแตกตาง กับโบสถคริสตออรโทดอกซท่ัวไปและวิหารแหงน้ียังเปนท่ีเก็บพระศพของ

ราชวงศโรมานอฟ เริ่มตนจากพระเจาปเตอรมหาราชเปนองคแรก จนกระท่ังถึงกษัตริยองคสุดทายของราชวงศ 

(ในกรณี St.Peter and Paul ปด ทางทัวรจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนทดแทน กรุณาตรวจสอบกับ

หัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ  15.00–18.45 น.  ออกเดินทางโดยรถไฟดวนSAPSAN EXPRESS 

TRAIN  
จากเซ็นตปเตอรสเบิรก – สูมอสโคว  (ตารางเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับ

เจาหนาท่ีหรือหัวหนาทัวรอีกครั้ง)  

 

 

 

 

 

วันที่สาม เซนตปเตอรสเบิรก - ปอมปเตอร แอนด ปอลด - SAPSAN EXPRESS TRAIN –  
มอสโคว                          

   



 
 

  

จากนั้นใหทานไดเต็มอิ่มกับการเดิน ชมถนนอารบัต (ARABAT STREET) ชื่อถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษ 

ท่ี 15 ในอดีตเปนท่ีอยูของชนชั้น ขุนนางและศิลปนท่ีมีผูอุปถัมภตอมาในสมัยสหภาพโซเวียต ถนนอารบัตเปน

ยานท่ีพักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสตปจจุบันถนนอารบัต กลายเปนถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด

ของรัสเซีย เปนแหลงของศิลปนจิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ  

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานขึ้นสู ยอดเขาสแปรโรวฮิล หรือเลนินฮิลส  หรือเนินเขานกกระจอก เปนบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ 

ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด  จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขา

นกกระจอกแหงน้ีเปนที่ต้ังบานพักของตน ปจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเปนท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว  

ชมความสวยงามของอาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลสแปรโรว เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแก

ท่ีสุดและใหญ ท่ีสุดในรัสเซีย ไดรับการกอตั้งข้ึนในป 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลา

น้ัน มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการตั้งชื่อตามเขาในป 1940 และเปนจุดชมวิวท่ีสวย ท่ีสุดในมอสโคว ท่ีคูรักนิยมมา

ถายภาพแตงงาน รวมถึงเปนจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเปนพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว จากน้ัน

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรางขึ้นในป ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ เจาชาย

ยูริ โดลโกรูกี มีรับส่ังใหสรางเพ่ือใชปองกันศัตรู ในอดีตเปนเพียงปอมปราการไมธรรมดา ท่ีเปนเหมือนหัวใจของ

กรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือท่ีสถิตยของพระเจา ปจจุบันพระราชวังเครมลินเปน

พิพิธภัณฑ และท่ีตั้งสถานท่ีสําคัญหลายแหง เชน สภาคองเกรส วิหารตางๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและ

สิ่งกอสรางอื่นๆอีกมากมาย (ในกรณี พระราชวังเครมลินปด ทางทัวรจะจัดหาสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืน

ทดแทน กรุณาตรวจสอบกับหัวหนาทัวรอีกครั้ง) 

เดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอร ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเปนสถานท่ีเก็บ

สมบัติล้ําคากวา 4,000 ช้ิน เชน ศาสตราวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เส้ือเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน 

ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง 

วันที่สี่   ยอดเขาสแปรโรวฮิล  -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรร่ีแชมเบอร-    
 โบสถอัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนตบาซิล –กุม                      (B/L/D)                              

 



 
 

  

จากน้ัน ชม โบสถอัสสัมชัญ (ASSUMPTION) วิหารหลวงท่ี

เกาแกสําคัญและใหญ ท่ีสุดในเครมลินโดยสรางทับลงบน

โบสถไมเกาท่ีมีมากอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก 

ชมปอมปนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและ ชมระฆัง
ยักษท่ีใหญท่ีสุดในโลก (หมายเหตุ: จํากัดรอบเวลาใน

การเขาชมเพียงวันละ 4 รอบเทาน้ันคือ 10.00, 12.00, 

14.30, 16.30 น. ดังน้ันกรุณาตรงตอเวลานัดหมายอยาง

เครงครัด)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากน้ันนําทานเขาสูบริเวณ จัตุรัสแดง “Red Square” หัวใจของกรุงมอสโคว(Moscow)  

** เนื่องจากจัตุรัสแดงเปนสถานท่ีท่ีใชในการประกอบพิธีสําคัญตางๆ และทางประเทศรัสเซีย

ไมไดมีกําหนดการท่ีแนนอน หากกรณี ท่ีปด
ถนนและปดจั ตุ รัสแดงไมสามารถเขาไป
ถายภาพใกลๆได ถือวาเปนเหตุสุดวิสัย  ทาง

เร าจ ะ นํ าท าน ไป ส ถ าน ท่ี อื่ น เป น ก า ร
ทดแทน*** ถายภาพหนา จัตุ รัสแดง (RED 

SQUARE) ซ่ึงเปนสถานท่ีสําคัญต้ังอยูกลางใจเมือง

ของมอสโควเปนจัตุรัสท่ีสวยงามท่ีสุดในโลก เปน

สถานท่ีเก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม 

สรางดวยหินแกรนิต และหินออน นับลานชิ้นตอกลงบนพ้ืนจนกลายเปนลานหินโมเสกเปนพื้นที่ลานกวาง ทาง

ดานหนาจัตุรัสแดงน้ัน เปนท่ีตั้งของกิโลเมตรท่ีศูนยของรัสเซีย สังเกตุไดจากท่ีพื้นถนนจะมีสัญลักษณเปนวงกลม 

และภายในวงกลมน้ีเองก็จะมีนักทองเท่ียวเขาไปยืนกลางวงกลมน้ันและโยนเศษเหรียญขามไหลตัวเองไป

ดานหลังเพ่ืออธิษฐานใหไดกลับมาท่ีมอสโควอีกครั้ง ลานกวางของจัตุรัสแดงน้ีมีพ้ืนท่ีกวาง 695 เมตร ยาว 130 

เมตร ทําหนาท่ีเปนสถานท่ีจัดงานสําคัญๆ ตางๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบ

ไปดวยสถานท่ีทองเท่ียวอ่ืนๆ รายรอบอีกมากมาย เชน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑประวัติศาสตรรัสเซีย  



 
 

  

นําทานถายรูปดานหนาคูกับ เปนท่ีระลึก ณ มหาวิหารเซนตบาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)  

(ในกรณี มหาวิหารเซ็นตบาซิลปด ทางทัวรจะจัดหา

สถานท่ีทองเท่ียวอื่นทดแทน กรุณาตรวจสอบกับ

หัวหนาทัวรอีกครั้ง)สถาปตยกรรมท่ีกลายเปนสัญลักษณ

สําคัญของกรุงมอสโคว ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเปนโดมรูป

หัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงานสงางาม ขนาบขางดวย

กําแพงเครมลิน สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan the 

Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ

ของมองโกลท่ีเมืองคาซาน ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยป  และออกแบบโดย

สถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ (PostnikYakovlev) ดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเรื่องเลาสืบตอ

กันวา พระเจาอีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมากจึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแก

สถาปนิกผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสองเพื่อไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถสรางสิ่งท่ีสวยงามกวานี้ไดอีกการ

กระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนท่ีมาของสมญานามอีวานมหาโหดน้ันเอง  

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (METRO) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการรับชมสถานี 

METRO ของการเดินทางวันน้ันๆ  สถานีรถไฟใตดิน 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยองจากท่ัวโลก

วาเปนสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซึ่งในแตละ

สถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเปนหลุมหลบภัยท่ีดี

ท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรงรวมท้ังการกอสรางท่ีขุด

ลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเปนที่

บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย ในปจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีดวยความยาว

ท้ังหมด 260 ก.ม. หลังจากน้ัน ใหทุกทานไดอิสระ กับ การชอปปงหางสรรพสินคากุม GUM  ซ่ึงเปนหางท่ี

เกาแก ท่ีสุดในกรุงมอสโก แต มีชื่อเสียงในเรื่องของสินคาอันมีให เลือก ซ้ือกัน อยางหลากหลายชนิด 

หางสรรพสินคากุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงที่มีสถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองนี้ หางสรรพสินคากุม กอสรางขึ้นในป 

ค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเดนมากลักษณะชองตัวอาคารเปนอาคารสูง8ช้ัน มีรานคาเปดให บริการ

มากมายสําหรับใหผูท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปปงถึง200 รานคาดวยกัน แตสินคาท่ีน่ีอาจจะมีท้ังรูปลักษณ 

ภายในและภายนอกท่ีดูหรูหราโออา และท่ีสําคัญตั้งอยูบริเวณลานกวางในยานจตุรัสแดงหางสรรพสินคากูม มี



 
 

  

การจําหนายสินคาประเภทอุปโภคและบริโภคเชน เสื้อผา ของใชในครัวเรือน สินคาท่ีมีชื่อมีย่ีหอ เครื่องสําอางค 

นํ้าหอม และสินคาท่ีเปนประเภทของท่ีระลึก ซึ่งมีใหเลือกกันอยางหลากหลายทีเดียว     

ค่ํา   รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก IZMAILOVO DELTA @ MOSCOW หรือเทียบเทา 

เชา  นําทานอําลาเมืองมอสโคว  เดินทางสูสนามบิน  

09.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอสโคว (SVO) สูสนามบิน ASTANA 

โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC872 

16.35 น.  ถึงสนามบิน ASTANA(รอเปลี่ยนเครื่อง)  

01.00 น. ออกเดินทาง สู กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASTANA เท่ียวบินท่ี KC931 

08.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ  

 

ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวันเดินทางท่ีทาน
ไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถา

เกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

11-16 ต.ค. 
18-23 ต.ค. 

47,888  46,888  45,888  7,000  

20-25 ต.ค. 48,888 47,888 46,888 7,000 
01-06 พ.ย.  45,888 44,888 43,888 7,000 

วันที่หา   มอสโคว – ASTANA 

วันที่หก กรุงเทพ ฯ 



 
 

  

 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปล่ียน 

แปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัด 

รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม 
 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

งวดท่ี 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน*** 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงินได 
 (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถ

คืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปน

สําคัญ  

 
ขอแนะนําและแจงเพ่ือทราบ 

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทานเปด 

หองพัก เปน1TWN +1SGLจะสะดวกกับทานมากกวา 

15-20 พ.ย. 
30 พ.ย.–05 ธ.ค. 

07-12 ธ.ค. 46,888 45,888 44,888 7,000 
21-26 ธ.ค. 52,888 51,888 50,888 7,000 



 
 

  

 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลวไมสามารถขอคืนเงินไดและไมสามารถเปล่ียนวันเดินทางได 

กระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเคร่ือง สายการบินแอรเอสตานา ใหทานละ 1 ใบนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก.ตอใบ / กระเปาถือขึ้นเคร่ือง (Hand 

carry) น้ําหนักตองไมเกิน 7 ก.ก.1ใบ  

อัตรานี้รวม 

คาตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ –แอสตานา -  เซ็นตปเตอรสเบิรก // มอสโคว – แอสตานา - กรุงเทพฯ 

คาภาษีสนามบินทุกแหง คาน้าํมันและการประกันภัยทางอากาศ 

คาโรงแรมหองพัก 2 ทาน /1 หอง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกนั 

คาอาหารและคาบัตรผานประตูเขาชมสถานที่ตางๆตามท่ีระบุไวในรายการ  

คารถไฟ EXSPRESS จาก ST.PETER  - MOSCOW  

แจกน้าํดื่มวันละ 1 ขวด 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหม 

ทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ) 

อัตราน้ีไมรวม 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%กรณีตองการใบเสร็จ 

คาใชจายสวนตัวอื่นๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาอาหารและเครื่องด่ืมส่ังพิเศษ นอกเหนือรายการ 

คาพนักงานขนกระเปา ณ โรงแรม1 ใบ / ทาน 

คาทิปไกดทองถ่ิน 3  เหรีญ USD /ทาน X 5 วัน =15 USD 

คาทิปคนขับรถทองถิ่น 2 เหรียญ USD/ทาน X 5 วัน= 10USD 

คาทิปหัวหนาทัวรไทย 3 เหรีญ USD/ทาน X6วัน =18 USD 

รวมทิป  43 USD /ทาน/ทริป 
 
 
หมายเหตุ 

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง 20 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกดิขึ้น

ตามจริง 

ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัดหากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร ,รถไฟ หรือตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ

ทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภทมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกดิขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทางหรือ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  



 
 

  

รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบินโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ หรือเหตุการณทาง

การเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานท่ีไดตามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินตางๆ ขึ้นอยู ณ หนางานน้ันๆ 

บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไม

ถูกตอง หรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินใหทาน

ได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตวัผูโดยสารเอง 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติหรือ คนตางดาวที่พํานักอยูใน

ประเทศไทย 

ในกรณีระหวางการเดินทางผูโดยสารตองรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเคร่ืองและทรัพยสินของตนเอง 

เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจา ยเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์ การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

ภาพท่ีใชในการประกอบการทําโปรแกรมใชเพื่อความเขาใจในมุมมองสถานท่ีทองเที่ยว ภาพใชเพื่อการโฆษณาเทาน้ัน 

เนื่องจากแตละสายการบินมีกฎเกณฑที่ตางกัน โดยสายการบิน แอรแอสตานา มีกฎในการออกตั๋วกอนเดินทาง 21 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแลว จะ

ไมสามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได  

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 


